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Missão: “Contribuir para a educação artística, cultural e cidadã de crianças e adolescentes  
através de atividades: educativas, lúdicas, criativas, e artísticas de dança, teatro e de música. 

                                                                                                                                            
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc* (nº 14.017/jun.2020) – é mais do que o 
socorro imediato às pessoas que vivem da cultura e da arte e aos espaços, é, 
também, falar sobre o processo de rearticulação do setor cultural  e  fortalecimento 
do Sistema Nacional de Cultura. Visto que os R$ 3 bilhões previstos nessa Lei são 
recursos do Fundo Nacional da Cultura, ou seja, da Cultura para a Cultura. Os 
recursos serão descentralizados a estados e municípios para ações de auxílio 
emergencial aos trabalhadores da Cultura, subsídio a espaços culturais e fomento a 
ações culturais por meio de editais e chamadas públicas.                           
*Aldir Blanc- músico, compositor e escritor brasileiro vitimado pela COVID-19.                                Ermelinda Gonçalves.                                                    
 

Destaques do período          

 
 
                      

Aulas de dança ON LINE| na Em Cena Arte e Cidadania via “Zoom, todas as quartas, as 
14h. No dia 26/08/2020, a aula foi sobre Corpo percussivo para 10 crianças. As aulas ON 
LINE tem o objetivo de manter o vínculo das crianças com a instituição e promover as 
atividades aproximando-as ao máximo do nosso trabalho real.   Considero positivo essa 
construção virtual, pois além da aula em si, temos o momento da escuta do grupo, onde as 
crianças tem a oportunidade de verem os colegas, de falar como está a sua rotina, contar 
algo que julgue importante como: "tia, meu dente está mole!"    

Mieja Chang - Profa.de Dança                                                                                                                                       

 

Aulas de criatividade ON LINE e por VIDEO| As aulas por vídeo foi 
uma alternativa encontrada para manter o vínculo com as crianças e 
poder continuar proporcionando atividades lúdicas e criativas, Isso 
ocorre uma vez por semana e no fim é solicitado uma atividade, cujo retorno acontece 
por meio do grupo de WhatsApp . Já, pelo Zoom, no dia 27/08, nossa estagiária de 
pedagogia, Janinne,  contou história com fantoche para 08 crianças. Mesmo com o 
distanciamento pelo qual estamos passando é gratificante ver o sorriso estampado no 
rosto das crianças e reconhecer o esforço das famílias para manter os pequenos 
conectados.                                  Maria do Carmo - Profa.de Criatividade   

 

Vídeos para os familiares| Da nossa playlist: Palavras de Sabedoria, são postados 
nas segundas-feiras no grupo de WhatsApp das famílias dos Alunos por Deborah da 
Conceição. São temas relevantes ao momento que estamos vivendo; informações e 
palavras de incentivo. No último dia 26/08, foi perguntando o que achavam e...D. 
Francisca(por áudio) disse: “Estou amando os seus vídeos, por que é pura realidade, 
gostei muito e gosto do que vocês publicam, parabéns pelos seus esforços” .  E Giweide: 
“Sim eu gosto dos vídeos de vocês.”     

                     Deborah da Conceição – Articuladora Comunitária 
 

Coronavirus na Em Cena não tem vez| a Campanha continua com duas 
Distribuições mensais de alimentos/material de limpeza, para 100 famílias das 

comunidades dos Coelhos e Villa Sul Abner Canário, no Recife/PE. “uma ajuda de 
valor  que chega pras crianças e também para as famílias, nesse momento difícil”. 
(Depoimento de uma mãe)                                                 Apoio da  Fundação ITAU SOCIAL.     

                        D. Francisca 
   

Lançamento da coleção Tengo um Corazon| com 
renda revertida para a Campanha “CoronaVirus na 
Em Cena não tem vez!. No dia 15 de agosto, em 
São Paulo.  Realizada pela MultiArtista Denize 
Barros, que tem um grande carinho pela Em Cena 
Arte e Cidadania que viu nascer. Fez a sua 
Logomarca e a arte de vários cartazes, camisas e 
programas dos Espetáculos que realizamos e 
continua colaborando 

 
 

EM CENA ARTE E CIDADANIA – @emcenarecife -  www.facebook.com/emcenarecife/ 
 

Esse Informtativo é enviado de acordo com as leis de Spam. Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto. 
 


